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На основу члана 60.Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник Рс'' бр.124/2012 и 

68/2015) 

 

ГАЛЕРИЈА СЛИКА ,,САВА ШУМАНОВИЋ'' У ШИДУ-Установа културе од 

националног значаја 

О б ј а в љ у ј е 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

У поступку јавне набавке мале вредности – услуге – Израда пројектне 

документациј за Реконструкцију, Адаптацију и доградњу галерије слика ,,Сава 

Шумановић'' у Шидз:Прва фаза – израда пројектне докуметације (ПЈ 12025017) 

ЈН 1.2.10.-1/2015 

Назив наручиоца: Галерија слика ,,Сава Шумановић'' у Шиду-Установа културе 

од националног значаја 

Адреса наручиоца: Светог Саве бр.7., 22240 Шид 

Врста наручиоца: Култура 

Врста предметајавне набавке: Јавна набавка мале вредности 

Предмет јавне набавке: Услуге – Израда пројектне документације за 

реконструкцију, адаптацију и доградњу 

Назив из општег речника набавке:  

- 71220000- УСЛУГЕ ПРОЈЕКТОВАЊА У АРХИТЕКТУРИ 

- 71321000 – УСЛУГЕ ТЕХНИЧКОГ ПРОЈЕКТОВАЊА МЕХАНИЧКИХ 

И ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦЈА ЗГРАДА 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

Начин преузимања конкурсне документације: Заинтересована лица 

конкурсну документацију могу преузети са портала јавних набавки и интернрт 

странице наручиоца: www.savasumanovic.com 

Подаци о државном отргану или организацији, односно органу или служби 

територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу добити исправни 

подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при 

запошљавању, условима рада и слично: 

   – Пореске обавезе 

www.poreskauprava .gov.rs 

- Заштита животне средине 

а) Агенција за заштиту животне средине:www.sepa.gov.rs 

       Роже Јовановића 27а, Београд 

- Заштита при запошљавању  

mailto:direktor@savasumanovic.com
http://www.savasumanovic.com/
http://www.poreska/


а) Министарство рада : press@minry.gov.rs 
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуда се припрема и подноси у 
складу са Законом о јавним набавкама(,,Сл.Гласник РС'' бр:124/2012 и 68/2015), Понуде се 
остављају у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отврања 

понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, са називом и 
ознаком Јавне набавке, ,,ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ:  Израда пројектне 
документациј за Реконструкцију, Адаптацију и доградњу галерије слика ,,Сава 
Шумановић'' у Шидз:Прва фаза – израда пројектне докуметације (ПЈ 12025017), 
број ЈН 1.2.10. -1/2015, на адресу: Галерија слика ,,Сава Шумановић'' у 
Шиду -Установа културе од националног значаја, Светог Саве бр.7., 22240 Шид. 
Рок за подношење понуда је  : 15 дана од дана објављивања позив и конкурсне 
документације на Порталу јавних набавки, односно до 01.09.2015.године до 
11,00 часова, без обзира на начин подношења. 
Понуда која је примељена од стране наручиоца по истеку рока одређеном у 
позиву за подношење понуда сматраће се неблаговременом, а Комисија за јавну 
набавку ће по окончаном поступку отврања понуда вратити неотворену, са 
назнаком да је поднета неблаговремено. 
М есто, време и начин отв aрања понуда, отварање понуда је јавно и мoже му 
присуствовати свако заинтересовано лице, а обавиће се последњег дан рока за 
подношење понуда, односно 01.09.2015.године у 12,00 часова, у просторијама 
Наручиоца, Светог Саве бр.7., 22240 Шид.  
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 
отварања п онуда: У поступку отварања понуда могу активно учествовати само 
овлашћени представници понуђача (овлашћење за присуствовање отварању 
понуда мора бити оригинал, са бројем и датумом под којиим је издато, оверено 
печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача, а предаје се Комисији 
за јавну набавку непосредно пре почетка отварања понуда. 
Рок за доношење одлуке : Наручилац ће, у складу са чланом 108. Закона о 
јавним набавкама, а на основу извештаја о стручној оцени понуда , донети 
Одлуку о додели Уговора у року не дужем од 8 дана од дана отварања понуда и 
доставити је понуђачима у року од три дана од дана доношења исте. 
Наручилац ће, у складу са чланом 109.став 1. ЗЈН. донети одлуку о обустави 
поступка на основу извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени 
услови за доделу уговора. Наручилац може у складу са чланом 109.став 2. ЗЈН, 
да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који 
сенису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да 
се започне поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца 
за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске 
године, односно у наредних шест месеци. 
Контакт особа: Јованка Дабић, e-mail: lolasavasumanovic.com факс: 022/712-614 
             Директор 
           _____________________ 
            
              (Весна Буројевић) 

mailto:press@minry.gov.rs

